
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 22-28 mei 2021 

Pinksteren, jaar B  
Hand. 2,1-11       1 Kor. 12,3b-7.12-13      Joh. 20,19-23 

 
Ter overdenking: Afleidingen, tijd van dorheid, luiheid 

Beste broeders en zusters: In onze voortgaande catechese over het christelijk 
gebed, staan we nu stil bij enkele veel voorkomende moeilijkheden die we 
tegenkomen in onze beoefening van het gebed. De eerste is afleiding. Het 
gebed vereist, net als studie en werk, concentratie en geestelijke discipline. 
Dit vereist dat wij de deugd van waakzaamheid cultiveren, waardoor wij ons 
leven richten op het dagelijks doen van de wil van de Heer in afwachting van 
zijn wederkomst. Een tweede moeilijkheid is de ervaring van geestelijke 
dorheid, momenten van droogte wanneer ons hart - zoals de Catechismus 
leert - "geen smaak meer heeft voor gedachten, herinneringen en gevoelens, 
zelfs geen geestelijke" (nr. 2731). De geestelijke meesters erkennen dat het 
geloofsleven tijden van vertroosting inhoudt, maar ook van troosteloosheid, 
wanneer wij delen in het lijden van de Heer. Een derde moeilijkheid is de 
lusteloosheid of luiheid, een vorm van geestelijke vermoeidheid die leidt tot 
de dodelijke verleiding het gebed geheel op te geven. De heiligen 
ondervonden deze moeilijkheden in hun gebed en zij leren ons dat ware 
vooruitgang in het geestelijk leven tot stand komt door dagelijkse volharding, 
zoals die van Job die standvastig bleef, zelfs te midden van zijn vele 
verdrukkingen. Laten we bij ons streven om te groeien in ons eigen 
gebedsleven vragen om de genade van volharding, in het vertrouwen dat 
onze liefdevolle Vader ons door de Zoon en in de Geest alles zal schenken wat 
we nodig hebben om ons steeds dichter tot Hem te brengen. 
(bron: uit de algemene audiëntie van de paus Franciscus, 19 mei 2021) 
 
 



Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een 
luisterend oor en een kopje koffie of thee.) 

- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur 

 
Voorgangers voor de komende weekenden  

- 24 mei 2021  : pater Simon (om 10.00 uur) 
- 29 mei 2021  : pater Simon  
- 30 mei 2021  : pater Simon  
- 05 juni 2021  : pater Andy 
- 06 juni 2021  : pater Andy 
- 12 juni 2021  : pater Simon 
- 13 juni 2021  : pater Simon 

 
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 

- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 10% van het aantal 
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 50 

kerkgangers bij de viering aanwezig kunnen zijn. Reserveren moet telefonisch: op 
dinsdag en vrijdag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en tussen 15:00 – 17:00 uur; 
telefoonnummer: 020-6191766.  
- Aanmelden bij de deur is vereist. Dit om het aantal aanwezigen te kunnen 
tellen, om de gezondheidsvragen te kunnen stellen en om mensen te wijzen 
waar ze kunnen zitten, dit in verband met de 1 ½ meter afstand die in acht 
moet worden genomen.  
- Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid vernietigd  
- Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik 
desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee. Eventueel 
kunt u een kapje bij binnenkomst van ons krijgen.  
- Alleen voorganger en cantor zingen. 
 
Intentie  

- Jan Bult (19 mei 2021 overleden en 28 mei 2021 is de uitvaart) 
- Herman van de Berg 
- Frater Anton Brugmans 
- Overleden familie Arendsen – Rozestraten 
- Pastoor Hans Visser 



- Voor de gezondheid van Harrie de Geest 
 

Collecte+kaarsen+intenties (15-16 mei): 142,10 euro  

 
**SAMENKERK is het magazine van ons bisdom. Nieuwe afleveringen ervan 
liggen klaar op de tafel achter in de kerk. Veel leesplezier toegewenst! 
 
R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de viering 
van 10.00 uur live gestreamd)  
 
 
 
Het evangelie van Johannes Joh. 15,26-27; 16,12-15 

In de tweede afscheidsrede bij Johannes vinden wij deze verzen in de tweede 

onderverdeling: ‘Over de gemeenschap van Jezus en de haat van de wereld’ 

en daarin krijgen deze twee verzen het titeltje: ‘De Helper’. Deze passage (v. 

26-27) lijkt hier te zijn ingevoegd om aan te geven dat Jezus zijn leerlingen in 

deze moeilijke situatie niet in de steek laat. En welke moeilijke situatie is hier 

bedoeld? In de voorgaande verzen van Joh 15, nl. 18-25 verklaart Jezus de 

haat die zijn leerlingen zullen ervaren: die brengt hij nl. in verband met de 

haat die hij zelf heeft ondervonden. Omdat ze zijn leerlingen zijn als 

verkondigers van zijn woord zullen ze steeds door de wereld afgewezen en 

gehaat worden. Als Jezus dus bij de Vader zal zijn, zal hij zijn leerlingen, in die 

moeilijke situatie verkerend, niet in de steek laten: hij zal hun de Helper 

zenden, in NBV ‘pleitbezorger’ genoemd. En die helper of pleitbezorger gaat 

van de Vader uit: dat is de Geest van de waarheid. 

Die Geest van de waarheid, uitgaande van de Vader, legt van Jezus getuigenis 

af voor het forum van de wereld (zie verder in Joh 17, 14-16: ‘Ik heb hun uw 

woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals 

ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt 

nemen, maar u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de 

wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor’). En de leerlingen zullen bij aanklacht 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


door de wereld op dat proces gekwalificeerde getuigen worden ‘omdat zij 

vanaf het begin’ bij hem geweest zijn, d.i. zij zullen een authentiek en 

‘origineel’ getuigenis kunnen geven van het christelijk leven en geloven. 

Bij het verklaren van die gebeurtenissen gaat het om de vraag, welke rol ze 

spelen in de plannen van God en welke consequenties de leerlingen daaruit 

moeten trekken. De Helper (of Geest van de waarheid genoemd) zal de 

leerlingen de weg wijzen (‘gidsen’) in (of naar?) de volle waarheid door de 

komende gebeurtenissen te verklaren. De eerste lezers zullen wel begrepen 

hebben op welke gebeurtenissen of omstandigheden het evangelie hier 

zinspeelt. Maar misschien gaat het hier echter niet om een duiden van 

eenmalige omstandigheden en gebeurtenissen, maar om een steeds 

voortgaand profetisch duiden van de actualiteit in het licht van Gods 

handelen met de mensheid: Gods bedoelingen met de mensheid. Dat had al 

plaats gehad in en door Jezus, maar de volle rijkdom en reikwijdte van die 

openbaring moeten de leerlingen nog ontdekken – en daarbij worden zij 

geleid door de Geest.  

 

 
 
 
 
 

****Een gezegende zondag**** 


